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บ ท คั ด ย่ อ

บทความนี้ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาในประกาศการพระราชพิธีสมัยอยุธยา
และสมัยรัตนโกสินทร์  ผลการวิจัยพบว่า  ประกาศการพระราชพิธีทั้งสองสมัย 
มีโครงสร้างเนื้อหาหลัก 3 ส่วน  ได้แก่ ส่วนประณามพจน์ ส่วนเนื้อหา และส่วน
ปัจฉมิบท โครงสร้างย่อยของประกาศการพระราชพิธสีมยัอยธุยาอย่างโองการแช่ง
นำา้ เป็นต้นแบบในการสร้างโครงสร้างย่อยในส่วนเนือ้หาของประกาศการพระราช
พิธีในยุคหลัง โองการแช่งนำ้ามีโครงสร้างย่อยจำานวน 6  โครงสร้าง ได้แก่ สดุดีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ตำานาน เรื่องพระราชพิธี เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องพระมหากษัตริย์ ขอพร 
ประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์ได้นำาโครงสร้างย่อยของโองการแช่งนำ้า
มาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม 2 โครงสร้างย่อย ได้แก่ เรื่องประวัติศาสตร์ และชื่อเมือง
ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยที่ทำาให้เกิด
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างเนือ้หาม ี3 ประการ ได้แก่ การใช้ประกาศการพระราช
พธิใีนพระราชพธิทีีต่่างจากตวัต้นเค้า อทิธพิลด้านศาสนา และสถานภาพของพระ
มหากษัตริย์

ค�าส�าคัญ: ประกาศการพระราชพิธี,  โครงสร้างเนื้อหา, วรรณกรรมสมัยอยุธยา, วรรณกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์
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A b s t r a c t

This article examines the structure of royal ceremony 
announcements during the Ayutthaya and Rattanakosin periods. According 
to  the  research,  the  structure of  royal  ceremony announcements  is 
divided into 3 main sections: the invocation section, the content section 
and  the epilogue  section. The  study also  identified  the  structure of 
royal ceremony announcements in the Ayutthaya period as using the  
Ongkan Chaengnam prototype for creating sub elements in the content 
section of the royal ceremony announcements during the later period. 
Ongkan Chaengnam has 6  sub  structures: Honoring Divinity,  Legend, 
the Royal Ceremonies, Invoking Divinity, the King and the Benediction. 
Royal ceremony announcements in the Rattanakosin period changed 
the sub structure during the Ayutthaya period to adjust and increase 
the 2 sub structures: history and the city’s name that was under the 
domination of the king. It is seen that there are important changes to 
the structure of the royal announcements which are based on religious 
influence and the status of King.

Keywords: Royal Ceremonies Announcement, Structure of content, Literary works 
of Ayutthaya period, Literary works of Rattanakosin period
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1. ความน�า
ประกาศการพระราชพิธ ีเป็นวรรณคดกีลุม่หน่ึงทีใ่ช้อ่านเพือ่ประกอบ

การพระราชพิธี  ใช้สำาหรับขับอ่านเพ่ือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธี  เช่น 
ความเป็นมาของพระราชพิธี จุดมุ่งหมายของพระราชพิธี รายละเอียดของ
พระราชพธิ ีเป็นต้น ให้สิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละผูร่้วมพระราชพธิรีบัรูท้ัว่กัน (ชยัรตัน์ 
พลมุข  2552:  20)  โดยผู้ค้นคว้าเรื่องประกาศการพระราชพิธีให้ความเห็น
ว่าประกาศการพระราชพิธีนั้นมีปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยา  ได้แก่  สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ์ ทรงเหน็ว่าโองการ
แช่งนำ้าถือเป็นประกาศการพระราชพิธีในกลุ่มประกาศเทวดาเรื่องแรก 
ที่ใช้ในพระราชพิธีศรีสัจจปานกาลต้ังแต่สมัยอยุธยา  พระวินิจฉัยในสาส์น
สมเด็จดังความว่า

ประกาศต่างๆ ย่อมมมีานานแล้ว ค้นรากแก้วมอียูส่องทาง คือ
ประกาศเทวดาอย่างหนึ่ง ประกาศมนุษย์อย่างหนึ่ง ประกาศเทวดา
นั้นแรกทีเดียวก็มีมนตร์ เป็นค�าสรรเสริญเทวดา เชิญมาให้ท�าอะไร
ให้ตามความปรารถนา มีมาในคัมภีร์พระเวทเปนประเดิม แล้วแจก
ลกูมาเปนโองการแช่งน�า้ โองการด�าน�า้ลยุเพลงิ บชูาเทพนพเคราะห์
สดุดีสังเวย สัคเคเชิญเทวดามาฟังธรรม ประกาศบรมราชาภิเษกต่อ
จากสัคเคประกาศพิธีตรุสและอื่นอีกเหล่านี้เป็นแขนงมนตร์ทั้งสิ้น…

โครงสร้างเนื้อหาในประกาศการพระราชพิธีสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์
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ด ว ง ก ม ล   ธ ง ช ม เ ช ย

(สาส์นสมเด็จ เล่ม 4 2536: 129)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ทรงรวบรวมประกาศ
การพระราชพธิต่ีางๆ ตพีมิพ์เป็นหนงัสอืประกาศการพระราชพธิ ีเล่ม 1 และ
ประกาศการพระราชพิธี  เล่ม 2 ได้จัดโองการแช่งนำ้าเป็นประกาศการพระ
ราชพิธีด้วยเช่นกัน ดังคำาอธิบายในหนังสือประกาศการพระราชพิธี  เล่ม 1 
ความว่า “ประกาศแช่งน�า้โคลงห้า พราหมณ์อ่านเมือ่เวลาทรงศีลแล้ววนัถอื
น�า้โคลงห้าน้ีมมีาแต่ครัง้กรงุเก่า” (กรมพระสมมตอิมรพันธุ ์2508: 1) จะเห็น
ว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ใช้คำาเรียกโองการแช่งนำ้า
ว่าประกาศแช่งนำ้าโคลงห้า ทรงถือว่าโองการแช่งนำ้าเป็นประกาศอย่างหนึ่ง 
จึงได้นำาไปรวบรวมในหนังสือประกาศการพระราชพิธี 

นอกจากนี ้สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำารงราชานภุาพ 
ประทานความเห็นว่า “บรรดาหนังสือบทกลอนแต่งครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งมี
ฉบับอยู่บัดน้ี ถ้าว่าโดยอายุ ดูเหมือนลิลิตแช่งน�้าพระพิพัฒน์สัจจาจะแต่ง
ก่อนกว่าเพ่ือน อาจจะเป็นของแต่งแต่ในรชักาลสมเด็จพระรามาธบิดีอู่ทอง 
(ระวาง พ.ศ. 1893-1912) ก็เป็นได้” (อ้างถึงใน จิตร ภูมิศักดิ์ 2547: 490) 
ซึง่พบหลกัฐานว่าโองการแช่งนำา้ถกูใช้ในพระราชพธิศีรสัีจจปานกาลในสมยั
พระเจ้าอู่ทอง เพราะปรากฏพระนามของ “พระรามาธิบด”ี ในวรรคที่ว่า
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ผู้บดีบซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถแก่เจ้า ผู้ผ่านเกล้าอยุธยา สมเด็จ
พระรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิศร ราชาธิราช ท่านมี
อ�านาจมีบุญ

  (กรมศิลปากร 2540: 10)

ในงานวจิยันี ้ผูว้จิยัจงึได้ตัง้ข้อสนันษิฐานว่า วรรณกรรมกลุ่มประกาศ
การพระราชพิธีมีโครงสร้างเนื้อหาเป็นลักษณะเฉพาะ และสามารถจัดเป็น
ประเภทวรรณคดีได้ตามโครงสร้างเนื้อหาเช่นเดียวกับวรรณกรรมประเภท
อื่นๆ  บทความนี้จึงมุ่งศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างเนื้อหาในเนื้อ
ความของประกาศการพระราชพิธีสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ และปัจจัย
ทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงด้านโครงสร้างเนือ้หาของประกาศการพระราช
พิธีจากสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์

2. โครงสร้างเนื้อหาของประกาศการพระราชพิธ ี
สมัยอยุธยา

ผูวิ้จยัได้วิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหาของโองการแช่งนำา้ไว้ ดังอภปิราย
ได้ต่อไปนี้

2.1  ประณามพจน์
โองการแช่งนำ้าขึ้นต้นด้วยการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์ 3 

พระองค์ คือ พระนารายณ์ พระอิศวร และพระพรหม ตามลำาดับ โดยขึ้น
ต้นด้วยคำาว่า “โอม” ก่อนจะตามด้วยคำาบรรยายเทพองค์นั้นๆ ดังความว่า

โอม สิทธิสรวงศรีแกล้ว แผ้วมฤตยู เอางูเป็นแท่น แกว่นกลืน
ฟ้ากลืนดนิ บนิเอาครฑุมาขี ่สีมื่อถอืสงัข์จกัรคธาธรณ ีภีรอุวตาร อสูร
แลงลาญทัก ททัคนิจรนายฯ

(กรมศิลปากร 2540: 7)
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ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับความหมายบทประณามพจน์ของ
เสาวณิต วิงวอน ที่ให้ความหมายของคำาว่าประณามพจน์ไว้ว่า “ประณาม
พจน์คือค�าไหว้ครู ได้แก่ พระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ เทวดา สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งที่ผู้แต่งเคารพนับถือ บางเรื่องผู้แต่งกล่าวถึงทั้งหมด บาง
เร่ืองเลือกกล่าว บางเรื่องมีบทประณามพจน์ยืดยาวแต่บางเรื่องเป็นอย่าง
ย่อๆ อย่างไรกต็ามบทประณามพจน์เป็นบททีพ่บเสมอในวรรณกรรมยอพระ
เกยีรตแิละอยูต้่นเรือ่ง” (เสาวณติ วงิวอน 2530: 69) ส่วนประณามพจน์ของ
โองการแช่งนำ้า ขึ้นต้นด้วยการกล่าวสดุดีเทพตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์ จึง
สนันษิฐานได้ว่าโองการแช่งนำา้พราหมณ์ในราชสำานกัเป็นผูแ้ต่ง หลงัจากสดดุี
เทพทั้งสามแล้วจึงเข้าส่วนเนื้อหา

2.2  เนื้อหา
โองการแช่งนำ้าเป็นประกาศการพระราชพิธีท่ีใช้สำาหรับการอัญเชิญ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาดูผู้กระทำาการถือนำ้าโดยเฉพาะ แต่ในส่วนเนื้อหาก็ไม่ได้มี
เพียงแค่การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น มีเรื่องของตำานานต่างๆ เช่น 

ตำานานไฟไหม้จักรวาล

นานาอเนกน้าวเดิมกัลป์ จักร�่าจักราพาฬเมื่อไหม ้
 กล่าวถึงตระวันเจ็ดอันพลุ่ง น�้าแล้งไข้ขอดหาย

  (กรมศิลปากร 2540: 7)

ตำานานพระพรหมสร้างสวรรค์ โลก และทวีปทั้งสี่

แลเป็นแผ่นเมืองอินทร์ เมืองธาดาแรกตั้ง 
 ขุนแผนแรกเอาดินดูที่  ทุกยั้งฟ้าก่อคืน 
 แลเป็นสี่ปวงดิน  เป็นเขายืนทรง�้าหล้า 
 เป็นเรือนอินทร์ถาเถือก เป็นสร้อยฟ้าจึ่งบาน

(กรมศิลปากร 2540: 8)
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ตำานานการตั้งพระสมมติราช 

แลมีค�่ามีวัน กินสาลีเปลือกปล้อน 
 บมีผู้ต้อนแต่งบรรณา เลือกผู้ยิ่งยศเปนราชาอะคร้าว 
 เรียกนามสมมติราชเจ้า จึ่งตั้งท้าวเจ้าแผ่นดิน

  (กรมศิลปากร 2540: 8)

จะเหน็ได้ว่าตำานานในโองการแช่งนำา้เกีย่วข้องกบัเรือ่งศาสนาทีไ่ด้รบั
อทิธพิลมาจากคมัภร์ีไตรภมู ิและมกีารเชือ่มโยงกับเร่ืองของพระมหากษตัรย์ิ 
เพือ่แสดงให้เหน็ความเชือ่มโยงของสิง่ศกัดิส์ทิธิก์บัพระมหากษตัรย์ิด้วย และ
นอกเหนือจากตำานานแล้ว ในส่วนเนื้อหาของโองการแช่งนำ้ายังมีการแทรก
เรื่องพระราชพิธี  ทั้งเรื่องการเลือกวันประกอบพิธี  และอุปกรณ์ประกอบ
พระราชพิธี ดังความว่า

สมมตแิกล้วตัง้อาทติย์เดิมกลัป์    สายท่านทรงธรณนิทร์เรือ่ยหล้า 

 วนัเสาร์วนัองัคารวนัไอยอาทิ ์  กลอยแรกตัง้ฟ้ากล่าวแช่งผี 

 เชือกบาศด้วยชันรอง ชื่อพระก�าปู่เจ้า 

 ท่านรังผยองมาแขก แรกตั้งขวัญเข้าธูปเทียน 

 เหลก็กล้าหญ้าแพรกบัน้ใบตมู เชียรเชียรใบบาตรน�้า 

 โอมโอมภูมิเทเวศ สืบค�้าฟ้าเที่ยงเฮยย�่าเฮย

(กรมศิลปากร 2540: 8)

ความเบื้องต้นอธิบายถึงเรื่องการแช่งนำ้าว่ากษัตริย์ที่พระผู้เป็นเจ้า
หรอืองค์เทพแต่งตัง้ให้มีอำานาจปกครองคน ตัง้แต่เร่ิมกัลป์แรกได้ต้ังโองการ
แช่งนำา้ให้มีสิง่ศักดิส์ทิธิเ์ป็นพยาน ในวนัเสาร์ วนัองัคาร วนัอาทติย์ ซึง่ในทาง
โหราศาสตร์เป็นวันแข็ง  ซึ่งในการทำาพระราชพิธีจะต้องมีเชือกบาศรองกัน
เป็นชั้น เพื่อรองให้พระกำาปู่เจ้า ครูของหมอช้าง (ราชบัณฑิตยสถาน 2545: 
34) ที่ได้ลงมาในพระราชพิธีด้วย ให้ตั้งเครื่องสังเวยบูชา เช่น ธูปเทียน ไข่
ขวัญ ข้าว เหล็กกล้า หญ้าแพรกมัดเป็นกำา ใบมะตูมใส่ลงในบาตรนำ้า เพื่อ
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ใช้ระหว่างการเชญิสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หลงัจากกล่าวถงึเร่ืองการต้ังพระราชพิธแีล้ว 
ในส่วนเนื้อหาจึงเป็นการกล่าวอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อลงมาสาปแช่ง
ผู้คิดคดทรยศต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ฟ้ากระแฉ่นเรือนผยองช่วยดู เอาธงเป็นหมอกหว้าย 
 เจ้าผาด�าสามเส้าช่วยดู แสนผีพึงยอมท้าว 
 เจ้าผาด�าผาเผือกช่วยดู หันเหย้าวปู่สมิงพราย 
 เจ้าผาหลวงผากลายช่วยดู

(กรมศิลปากร 2540: 9)

การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโองการแช่งนำ้ามีลักษณะเป็นการเชิญ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มหน่ึงลงมาแล้วกระทำาการสาปแช่งให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิแสดง
อิทธิฤทธ์ิต่อผู้คิดคดทรยศตามคำาแช่ง  ก่อนจะเร่ิมอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่ม
ใหม่  จึงเป็นลักษณะของการเชิญไปแช่งไปสลับกัน  ไม่ได้มีการแบ่งส่วนแต่
อย่างใด  ส่วนเนื้อหาอีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏคือเรื่องของพระมหากษัตริย ์
“สมเด็จพระรามาธิบดี” ดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้น  

2.3  ปัจฉิมบท
ในบทส่งท้ายของโองการแช่งนำา้เป็นการขอพรให้แก่ผู้ร่วมกระทำาการ

ถือนำ้าที่มีใจจงรักภักดีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอำานวยอวยพรให้ ดังความว่า

อ�านาจแปล้เมอืแมนอ�ามรสทิธ ิ มีศรีบุญพ่อก่อเศกเหง้า 
 ยศท้าวตริไตรจักร  ใครซื่อเจ้าเติมนาง 
 มิ่งเมืองบุญศักดิ์แพร่  ใครซื่อรางควายทอง 
 เพิ่มช้างม้าแผ่วัวควาย  ใครซื่อฟ้าสองย้าวเร่งยิน

(กรมศิลปากร 2540: 10)

นอกจากการขอพรให้กับผู้จงรักภักดีแล้ว  ในปัจฉิมบทยังขอพรให้ 
พระมหากษัตริย์ทรงมีความสุขสมบูรณ์ ดังความว่า
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ขจายขจรอเนกบุญ  สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรบรมมหา  

จักรพรรดิศรราชเรื่อยหล้า  สุขผ่านฟ้าเบิกสมบูรณ์พ่อสมบูรณ์

(กรมศิลปากร 2540: 11)

สรปุได้ว่า โครงสร้างเน้ือหาของประกาศการพระราชพธิเีรือ่งโองการ
แช่งนำา้ มีโครงสร้างหลกัไม่ต่างจากวรรณคดกีลุม่อืน่ๆ เพยีงแต่โครงสร้างย่อย
ในส่วนเนื้อหานั้นมีลักษณะเด่นเฉพาะประกอบไปด้วย 1. ตำานาน 2. เรื่อง
พระราชพิธี 3. อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์/แช่ง 4. เรื่องพระมหากษัตริย์ ส่วนใน
บทส่งท้ายมกีารขอพรตามขนบนยิมของวรรณคด ีโครงสร้างเนือ้หาโดยสรปุ
ของโองการแช่งนำ้าแสดงเป็นตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงโครงสร้างเนื้อหาของประกาศการพระราชพิธีสมัยอยุธยา: โองการแช่งนำ้า

3. โครงสร้างเนื้อหาของประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์
ประกาศการพระราชพิธีในสมัยรัตนโกสินทร์มีจำานวนมากกว่า

ประกาศการพระราชพิธีสมัยอยุธยา  โดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หวั พบว่ามีการใช้ประกาศการพระราชพธิปีระกอบพระราชพธิต่ีางฉบบักัน
ตามกลุ่มพระราชพิธี ทั้งนี้พระราชพิธีที่มีประกาศการพระราชพิธีประกอบ
ใช้ ได้แก่ พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน (เดือน 5, 11), พระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ (เดือน 6), พระราชพิธีสารท (เดือน 10), พระราชพิธีจอง
เปรียง (เดือน 12), พระราชพิธีตรียัมพวาย (เดือน 1), พระราชพิธีสัมพัจฉร- 
ฉินท์ (เดือน 4), พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล (เดือน 5, 10) และพระราชพิธี

ภาพตารางประกอบบทความ 

โครงสร้าง

ประณาม
พจน์

เนื้อหา ปัจฉิมบท

สดุดี 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ในศาสนา
พราหมณ์

ตำนาน เรื่องพระราชพิธี เชิญสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์/
สาปแช่ง

เรื่องพระ
มหากษัตริย์

ขอพรให้ผู้ร่วม
พิธีและพระ
มหากษัตริย์ตำนาน 

ไฟไหม้
โลก

ตำนาน  
กำเนิด 
จักรวาล

ตำนาน 
การตั้ง 
พระสมมติ
ราช

ที่มา การตั้ง 
พระราช
พิธี

ลำดับเนื้อหา 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ประณามพจน์ เนื้อหา ปัจฉิมบท

คาถา เรื่องพระราชพิธี ขอพร

เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตำนาน สาปแช่ง

ชื่อพระมหากษัตริย์ เรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ คาถา

ชื่อเมือง ประวัติศาสตร์

ชื่อเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์

โองการแช่งน้ำ ประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์

สดุดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตำนาน ตำนาน

เรื่องพระราชพิธี เรื่องพระราชพิธี

เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์/แช่ง ประวัติศาสตร์

เรื่องพระมหากษัตริย์ เรื่องพระมหากษัตริย์

ขอพร ชื่อเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหา
กษัตริย์

ขอพร
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ในวโรกาสพเิศษของพระมหากษตัรย์ิ ได้แก่ พระราชพธิบีรมราชาภเิษก พระ
ราชพิธีสมภาคาภิเษก พระราชพิธีรัชดาภิเษก พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

โครงสร้างเน้ือหาหลกัของประกาศการพระราชพธิสีมยัรตันโกสินทร์
คงขนบนยิมแบบเดยีวกบัโองการแช่งนำา้ คอืแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ประณาม
พจน์ เนือ้หา และปัจฉมิบท แต่จะมีโครงสร้างย่อยแตกต่างกนัตามแต่ละพระ
ราชพิธี ซึ่งจำาแนกรายละเอียดได้ดังนี้

3.1  ประณามพจน์
ในส่วนประณามพจน์ของประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์ 

มีความแตกต่างจากต้นเค้าประกาศการพระราชพิธีอย่างโองการแช่งนำ้าที่
ขึ้นต้นด้วยการกล่าวสดุดีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์  โดยนำาการกล่าว 
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเคยอยู่ในส่วนเน้ือหาของโองการแช่งนำ้ามากล่าว 
อญัเชญิไว้ในช่วงต้น แต่ท้ังน้ีในส่วนประณามพจน์ของประกาศการพระราช
พิธีสมัยรัตนโกสินทร์พบว่ามีรูปแบบเนื้อหาดังนี้

3.1.1 กล่าวอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาสดับฟังประกาศ  พบใน
ประกาศการพระราชพิธีทุกฉบับ  โดยแต่ละพระราชพิธีจะเลือกเชิญสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิที่เหมาะสมกับพระราชพิธีน้ันๆ  ยกเว้นพระราชพิธีรูปแบบพิเศษ
ที่มีการแทรกปนหรือข้ึนต้นด้วยคาถาบาลีเพื่อกล่าวบูชาและขอพรพระผู้
เป็นเจ้า

ตัวอย่าง
รูปแบบทั่วไป: ประกาศพระราชพิธีสารทร่ายยาว รัชกาลที่ 4

ข้าพระพุทธเจ้า ขอประกาศเชิญเทพยเจ้าทั้งปวงผู้มีฤทธิ์
ทรงมเหศวรศักดิ์สิทธิ์ สิงสถิตย์ในภูมิพฤกษอากาศถิ่นที่ทิพยสถาน
พิมานแมนเมืองสวรรค์ ชั้นกามาพจรแลพรหมโลกย์จนสุธาวาศ...
จงมาสโมสรสันนิบาตประชุมให้พร้อมกันในที่สมาคม อุดมมหาไชย
มงคลราชพิธีอเนกรศปายาศ ส�าหรับสารทกาล แลสาลีคัพภทานา
รัมภสมัย ณพระราชสถานพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้ จงเงี่ยโสตร
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ลงสดับค�าประกาศ

(ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 1 2508: 89) 

รูปแบบพิเศษ: ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 5 

สรัช์ช� สเสน� สพัน์ธ� นริน์ท� ปริต์ตานุภาโว สทา รัก์ขตูติ ผริต๎
วาน เมต์ต� สเมต์ตา ภทัน์ตา อวิก์ขิต์ตจิต์ตา ปริต์ต� ภณัน์ตุ ฯ

ภทัน์ตา ข้าแต่พระผู้เปนเจ้าทั้งหลาย นิมนต์พระผู้เปนเจ้าจง
ส�ารวมจิตรอย่าให้ฟุ้งซ่าน จงกอบด้วยเมตตาจิตรแผ่เมตตาพรหม
วิหารไปในราชสกูล แล้วจึ่งส�าแดงซึ่งพระปริตต์ ด้วยอธิษฐานจิตร
ว่า ปริต์ตานุภาโว อันว่าอานุภาพพระปริตนี้...

(ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 2 2508: 28)

3.1.2 กล่าวถึงพระนามเต็มของพระมหากษัตริย์ที่ประกอบพระ
ราชพิธีนั้นๆ  โดยประกาศการพระราชพิธีท่ีอยู่ในสมัยเดียวกัน  แต่คนละ
พระราชพิธีก็จะระบุพระนามเต็มของพระมหากษัตริย์ตรงกัน  อาจมีคลาด
เคลือ่นในเร่ืองของตวัสะกดเท่าน้ัน โดยชือ่เตม็ของพระมหากษตัรย์ิทีป่รากฏ
ในประกาศการพระราชพธิสีมยัรตันโกสนิทร์ มจีำานวนท้ังสิน้ 4 พระองค์ ดงันี้

1)  พระบาทสมเด็จเอกาทฐรศอิศวรบรมนารถบพิตรพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 2)

2)  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ  สุทธสมมติเทพยพงษ์
วงษาดศิวนกระษตัรย์ิ วรขตัยิราชนกิโรดม จาตรัุนตบรมมหาจกัร
พรรดิราชสังกาศ  บรมธรรมิกมหาราชาธิราชบรมนารถบพิตร 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

3)  พระบาทสมเด็จนฤบดินทร์ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  บดินทร
เทพยมหามงกฎุ บรุุษยรัตนราชรววิงษ์ วรุตมพงษบรพิตัร วรขตัยิ
ราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ บรมธรรม
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มิกมหาราชาธิราชบรมนารถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าสยาม
ภพ  (รัชกาลที่ 5)

4)  พระบาทบรมนเรนทร์  สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  เอก
อรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานารถ มหาสมมตวงษ์ 
อตศิยัพงษ์วมิลรัตย์ วรขตัตยิราชนิกโรดม จาตุรนัตบรมมหาจกัร
พรรดิราชสังกาศ  บรมธรรมิกมหาราชาธิราชบรมนารถบพิตร
พระมงกุฎเกล้าเจ้าจอมภพ (รัชกาลที่ 6)

3.1.3 กล่าวถึงชื่อเต็มของพระนครท่ีพระมหากษัตริย์ปกครอง 
ประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์เกือบทุกฉบับจะกล่าวถึงนาม
ราชธานีกรุงเทพมหานครต่อจากชื่อของพระมหากษัตริย์  โดยใช้ชื่อเต็ม 
ซึ่งตรงกันในทุกฉบับ  อาจผิดกันที่คำาสะกดและอักขรวิธีตามแต่ยุคสมัยท่ี
เปลีย่นไป นามเตม็ของกรงุเทพมหานครทีป่รากฏในประกาศการพระราชพิธี
สมัยรัตนโกสินทร์ คือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา 
มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน

จากรูปแบบเนื้อหาทั้ง 3 ส่วน สามารถสรุปได้ดังนี้
กล่าวอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาสดับฟังประกาศโดยใช้คาถาบาล ี

มกีารแปลความควบคูไ่ปด้วย g กล่าวถงึพระนามเต็มของพระมหากษตัริย์           

gกล่าวถึงนามเต็มของพระนครที่พระมหากษัตริย์ปกครอง
ความท่ีขีดเส้นใต้คือเน้ือหาท่ีปรากฏในส่วนประณามพจน์ของ

ประกาศการพระราชพธีิทุกฉบบั และเน้ือหาทัง้หมดสามารถสลบัเรียงลำาดบั
เนื้อหาก่อนหลังกันได้ตามรูปแบบประกาศการพระราชพิธีในแต่ละพระ
ราชพิธีที่แตกต่างกัน  จะเห็นได้ว่ารูปแบบเนื้อหาในส่วนประณามพจน์ของ
ประกาศการพระราชพิธีมีการปรับเปลี่ยนจากประกาศการพระราชพิธีต้น
เค้าอย่างโองการแช่งนำ้าค่อนข้างมาก 

3.2  เนื้อหา
ผลการศกึษาวจิยัพบว่าประกาศการพระราชพธิใีนสมยัรตันโกสินทร์
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ยังคงสอดแทรกเนื้อหาเดิมได้แก่  ตำานาน  เรื่องพระราชพิธี  เรื่องพระมหา
กษัตริย์  แต่ในส่วนเนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามาคือเรื่องของประวัติศาสตร์  และ
ชื่อเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์  ซึ่งถูกเพิ่มเข้า
มาเฉพาะในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 

เร่ืองช่ือเมืองต่างๆ  ท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ 
ตัวอย่างในประกาศพิธีตรุษ รัชกาลที่ 4

ศรีอยทุธยามหานครบรุาณ วเิศษไชยชาญไชยนาท นครสวรรค์ 
สุพรรณบุรี นครไชยศรี สิงห์สรรค์ อินทร์ พรหม มโนรม ลพบุรี อุ-
ไทยธานี พิจิตร พิศณุโลก โอฆบุรี ศรีภิรม พรหมพิราม ชุมศรส�าแดง 
ชุมแสงสงคราม ไชยนาม นครชุม ภูมิ ค�า นครผ่าหมาก นครนายก 
นครไทย ไทยบุรี ศรีพนมมาศ ชาตรการ ด่านซ้าย เทพบุรี พิไชยธานี
พิพัฒ พิบูลย์

(ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 1 2508: 193)

เร่ืองประวัติศาสตร์  ตัวอย่างในประกาศสังเวย  พระเจ้าแผ่นดินกรุง
เก่า รัชกาลที่ 6

สมเด็จพระบรมราชาธิราชเสวยไอสวริยาธิปัติ ถัดมาพระเจ้า
ทองจันท์ แลพระเจ้าราเมศวรได้เสวยสมบัติสืบพระวงษ์ อิกองค์
สมเด็จพระเจ้ารามบรมนารถนรินทร์ พระเจ้านครินทร์ พระเจ้า
สามพระยา ตลอดลงมาถึงสมเด็จพระเจ้าบรมไตรโลกนายก สมเด็จ
พระเจ้าอินทราชา 

(ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 2 2508: 59)

โครงสร้างย่อยของเนื้อหาที่มีการให้ความสำาคัญคือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กบัพระมหากษตัรย์ิ โดยมีการกล่าวถึงพระราชกรณยีกิจและเกยีรติคณุของ
พระมหากษัตริย์เพ่ือเป็นการยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ให้เทวดาและ
มนุษย์ฟัง ดังตัวอย่างเช่น
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พระราชกรณยีกจิบำาเพ็ญพระราชกศุลของพระมหากษตัริย์: ประกาศ
พระราชพิธีฉัตรมงคลแลโคลงสาม

สมเด็จบรมขัตติยาธิเบนทร์ พระประเมนทรมหามกุฏ สุทธ
สมมุติเทพยพงษ์ ทรงพระราชด�าริห์ตั้งไว้ ให้เปนราชจริยานุกิจ 
อุทิศในนิพัทธกุศล เพื่อภูลผลทรงอ�านวย อวยแดเทพยนิกร สโมสร
อนุโมทนามหามงคลราชพิธี มีในเพ็ญวิศาขมาศ ราชด�าริห์ด�ารัส
โปรด ให้สมโภชเสวตรฉตัรไชยในพระทีน่ัง่ทัง้สามตามก�าหนดวนักาล 
ราชฐานตั้งแต่ง แห่งที่เปนพุทธอาศน์

(ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 1 2508: 132)

3.3  ปัจฉิมบท
ประกาศการพระราชพธิสีมยัรตันโกสนิทร์ยงัคงขนบนยิมแบบวรรณ-

คดีอื่นๆ  ในเร่ืองของการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการอัญเชิญลงมาใน
พระราชพิธี   มีสิ่งที่ปรับเปลี่ยนจากต้นเค้าเดิมอย่างโองการแช่งนำ้าคือเร่ือง
ของการแช่ง แต่ในประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์มีเนื้อหาเกี่ยว
กับการแช่งน้อยกว่า  ขณะที่โองการแช่งนำ้าที่มีการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมๆ 
กับการแช่งผู้คิดทรยศต่อพระมหากษัตริย์  ทั้งนี้สันนิษฐานว่าเป็นเพราะรูป
แบบและวัตถุประสงค์ของพระราชพิธีท่ีนำาประกาศการพระราชพิธีแต่ละ
ฉบับไปใช้นั้นแตกต่างกัน  แต่ในส่วนท่ียังคงเดิมคือการขอพรถวายแด่พระ
มหากษัตริย์ และขอพรให้แก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีทุกคน ดังตัวอย่างเปรียบ
เทยีบการขอพรในโองการแช่งนำา้กบัประกาศพระราชพิธสีารทร่ายด้ันมกีวน
ข้าวทิพย์ว่า

โองการแช่งนำ้า

๏ ขจายขจรอเนกบญุ สมเดจ็พระรามาธบิดีศรสิีนทรบรมมหา 
จักรพรรดิศรราชเรื่อยหล้า สุขผ่านฟ้าเบิกสมบูรณ์พ่อสมบูรณ์

(กรมศิลปากร 2540: 11)
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ประกาศพระราชพิธีสารทร่ายดั้นมีกวนข้าวทิพย์ รัชกาลที่ 5

ด้วยอ�านาจมานพระหฤทัยทรงพระกรุณาประชาราษฎร์ ขอ
ให้พระบาทนฤบดินทร์ปิ่นสยาม เสร็จเสวยความศุขสวัสดิ์ ขจัดพระ
โรคแรมไกล กษัยอันตราย สบายพระ วรองค์ ด�ารงราไชสวรรย์ ถึง
สามหมืน่วนัแลยิง่กว่า ท่ัวฆ่าศกึจงนึกขามความเกีย่งร้ายเปนดี เทยีร
ย้อมมีมติรจติร มาสนิทจงรักพ�านักนอบในบาท บรมนารถนฤบดนิทร์ 
ปรมินทร์จุลจอมเกล้า เจ้าจักรพรรดิ

(ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 1 2508: 97)

 สรุปได้ว ่าโครงสร้างเน้ือหาของประกาศการพระราชพิธีสมัย
รัตนโกสินทร์  ยังคงโครงสร้างเนื้อหาหลักเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีเพียง
แต่โครงสร้างย่อยเท่าน้ันท่ีมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมให้เข้ากับตัวพระราช
พิธีและยุคสมัยด้วย โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้

ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงสร้างเนื้อหาของประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์

 โครงสร้างย่อยที่เน้นตัวหนา  ได้แก่  ประณามพจน์-เชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
และปัจฉิมบท-ขอพร  ผู้วิจัยพบว่าโครงสร้างย่อยทั้งสองเป็นขนบนิยมใน
การแต่งรูปแบบเนื้อหาในประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์  ส่วน
ข้อความที่ประจุด ......... ขีดข้างใต้คือประกาศการพระราชพิธีบางประเภท
อาจจะตัดส่วนนัน้ออก หรอือาจมกีารโยกย้ายไปอยูโ่ครงสร้างหลกัในส่วนอ่ืน

ภาพตารางประกอบบทความ 

โครงสร้าง

ประณาม
พจน์

เนื้อหา ปัจฉิมบท

สดุดี 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ในศาสนา
พราหมณ์

ตำนาน เรื่องพระราชพิธี เชิญสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์/
สาปแช่ง

เรื่องพระ
มหากษัตริย์

ขอพรให้ผู้ร่วม
พิธีและพระ
มหากษัตริย์ตำนาน 

ไฟไหม้
โลก

ตำนาน 
กำเนิด 
จักรวาล

ตำนาน 
การตั้ง 
พระสมมติ
ราช

ที่มา การตั้ง 
พระราช
พิธี

ลำดับเนื้อหา 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ประณามพจน์ เนื้อหา ปัจฉิมบท

คาถา เรื่องพระราชพิธี ขอพร

เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตำนาน สาปแช่ง

ชื่อพระมหากษัตริย์ เรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ คาถา

ชื่อเมือง ประวัติศาสตร์

ชื่อเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์

โองการแช่งน้ำ ประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์

สดุดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตำนาน ตำนาน

เรื่องพระราชพิธี เรื่องพระราชพิธี

เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์/แช่ง ประวัติศาสตร์

เรื่องพระมหากษัตริย์ เรื่องพระมหากษัตริย์

ขอพร ชื่อเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหา
กษัตริย์

ขอพร
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4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อหาของประกาศ 
การพระราชพิธี

โครงสร้างเน้ือหาของประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์
ได้รับอิทธิพลจากประกาศการพระราชพิธีสมัยอยุธยาที่เป็นต้นเค้าของ
ประกาศการพระราชพิธีมาโดยเฉพาะขนบนิยมในการคงโครงสร้างเนื้อหา
แบบวรรณคดีไว้  ได้แก่  ประณามพจน์  เนื้อหา  และปัจฉิมบท  หากแต่ว่า
โครงสร้างย่อยที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักมีความปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง ดังตารางเปรียบเทียบโครงสร้างของประกาศการพระราชพิธี
ต้นเค้ากบัโครงสร้างย่อยของประกาศการพระราชพิธสีมยัรัตนโกสินทร์ ดังนี้

ตารางที ่3 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบโครงสร้างของประกาศการพระราชพิธรีะหว่างสมยัอยธุยา
และรัตนโกสินทร์

ความแตกต่างด้านโครงสร้างเนื้อหาย่อยของประกาศการพระราช
พิธีต้นเค้าและประกาศการพระราชพิธีที่สร้างในยุคหลัง  แสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดจากปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  โดยผู้วิจัย
สันนิษฐานว่าปัจจัยในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเนื้อหา
ของประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์มีทั้งส้ิน  3  ประการ  โดย
อภิปรายได้ดังนี้

1. การใช้ประกาศการพระราชพธิใีนพระราชพิธอีืน่ๆ ทีต่่างจากตวัต้น

ภาพตารางประกอบบทความ 

โครงสร้าง

ประณาม
พจน์

เนื้อหา ปัจฉิมบท

สดุดี 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ในศาสนา
พราหมณ์

ตำนาน เรื่องพระราชพิธี เชิญสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์/
สาปแช่ง

เรื่องพระ
มหากษัตริย์

ขอพรให้ผู้ร่วม
พิธีและพระ
มหากษัตริย์ตำนาน 

ไฟไหม้
โลก

ตำนาน 
กำเนิด 
จักรวาล

ตำนาน 
การตั้ง 
พระสมมติ
ราช

ที่มา การตั้ง 
พระราช
พิธี

ลำดับเนื้อหา 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ประณามพจน์ เนื้อหา ปัจฉิมบท

คาถา เรื่องพระราชพิธี ขอพร

เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตำนาน สาปแช่ง

ชื่อพระมหากษัตริย์ เรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ คาถา

ชื่อเมือง ประวัติศาสตร์

ชื่อเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์

โองการแช่งน้ำ ประกาศการพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์

สดุดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตำนาน ตำนาน

เรื่องพระราชพิธี เรื่องพระราชพิธี

เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์/แช่ง ประวัติศาสตร์

เรื่องพระมหากษัตริย์ เรื่องพระมหากษัตริย์

ขอพร ชื่อเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหา
กษัตริย์

ขอพร
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เค้า กล่าวคอื โครงสร้างย่อยแบบโองการแช่งนำา้ใช้เฉพาะพระราชพธิถีอืนำา้ แต่
ในสมยัรตันโกสนิทร์สร้างประกาศพระราชพิธเีพ่ือใช้ในพระราชพธีิอืน่ๆ ด้วย 
ทำาให้จดุมุง่หมายของประกาศการพระราชพธิ ีทีแ่ต่เดมิมีเฉพาะโองการแช่งนำา้ 
เป็นวรรณกรรมคำาสัตย์สาบานเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ผูกพันข้า
ราชบริพารไม่ให้คิดคดทรยศต่อพระมหากษัตริย์ (อาทิตย์ ศรีจันทร์ 2552: 
146) มคีวามเปลีย่นแปลงไปด้วยความแตกต่างขององค์ประกอบและเงือ่นไข
ทางด้านพิธีกรรม 

แต่เมื่อนำาไปสร้างประกาศการพระราชพิธีในพระราชพิธีอื่นๆ  เช่น 
พระราชพิธีที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับประชาชน  เช่น  พระ
ราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท ์
เป็นต้น เมื่อรูปแบบพระราชพิธีต่างกัน ทำาให้จุดประสงค์ในการใช้ประกาศ
การพระราชพิธีเปลี่ยนไปตามเป้าหมายของพระราชพิธี  โครงสร้างเนื้อหา
จึงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพระราชพิธีมากขึ้น

2. อิทธิพลด้านศาสนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
พระราชวินจิฉยัเร่ืองศาสนาทีป่รากฏในโองการแช่งนำา้ไว้ในหนงัสือพระราช
พิธีสิบสองเดือน ว่า “พิเคราะห์ดูในค�าโคลงแช่งน�้านี้ ไม่มีเจือปนพระพุทธ
ศาสนาเลย เป็นของไสยศาสตร์แท้ จนน่าสงสัยว่าจะมิใช่เกิดขึ้นในครั้งพระ
รามาธิบดีที่ ๑ ซ�้าไปอีก น่ากลัวจะแปลลอกคัดต่อๆ กันมาจากเมืองที่ถือ
ไสยศาสตร์ ไม่ได้ถือพระพุทธศาสนาแต่โบราณ” (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จ 2503: 252) ซึ่งข้อสันนิษฐานของรัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่า 
“โคลงแช่งน�้านี้ไม่มีพุทธเจือปนเลย” 

การศกึษาวิจยัในยคุต่อมาพบว่า โองการแช่งนำา้มคีวามเช่ือในคตพิทุธ
ศาสนามาจากไตรภูมิพระร่วงสมัยสุโขทัย โดยกล่าวว่า “ผู้แต่งลิลิตโองการ
แช่งน�้านั้นประทับใจ และได้อิทธิพลจากไตรภูมิพระร่วงก็เพราะว่า ภาษา
ความเปรียบตอนไฟบรรลัยกัลป์ตอนโลกถูกท�าลายนั้น ในลิลิตโองการแช่ง
น�้า เกือบจะตรงกับในไตรภูมิพระร่วงตัวอักษรต่อตัวอักษร ดิฉันขอยกตอน
ทีบ่อกว่า ‘ฝงูเทพนองบนปานเบยีดแป้ง’ ในลลิติโองการแช่งน�า้จะมตีรงกนั
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กับในหนังสือไตรภูมิพระร่วงในกัณฑ์ที่ 10 ที่บอกว่า ‘แลเทียรย่อมเบียด
เสียดกันอยู่ ดุจดังแป้งยัดคณา นั่นแล’” (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ อ้างถึงใน 
วุฒิชัย โกศลกาญจน์ 2531: 67) 

อย่างไรก็ตาม  เม่ือพิเคราะห์จากเน้ือหาในโองการแช่งนำ้า  จะพบว่า
โองการแช่งนำา้ได้รบัอทิธพิลทางศาสนาท้ังสามลัทธ ิได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ 
ศาสนาพุทธ และการนับถือผี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กล่าวอัญเชิญเทพในศาสนาพราหมณ์

๏ โอมบรเมศวราย ผายผาหลวงอะคร้าว ท้าวเสด็จเหนือวัว
เผือก เอาเงือกเกี้ยวข้าง อ้างทัดจันทร์เป็นปิ่น ทรงอินทรชฎา สาม
ตามพระแพร่ง แกว่งเพชรกล้า ฆ่าพิฆนจัญไรฯ (แทงพระแสงศร
อัคนิวาต)

(กรมศิลปากร 2540: 7)

ตำานานที่ได้รับอิทธิพลจากไตรภูมิพระร่วง

๏ สามรรถญาณครเพราะเกล้าครองพรหม ฝงูเทพนองบนปานเบยีดแป้ง 

สรลมเต็มพระสุธาวาสแห่งหั้น        ฟ้าแจ้งจอดนิโรโธ

  (กรมศิลปากร 2540: 7)

กล่าวอัญเชิญผี

๏ ดีร้ายบอกคนจ�า ผีพรายผีชรหมื่นด�าช่วยด ู
ก�ารูคลื่นเป็นเปลว  บซื่อน�้าตัดคอ

(กรมศิลปากร 2540: 9)

จะเห็นได้ว่าโครงสร้างเน้ือหาของประกาศการพระราชพิธีได้รับ
อิทธิพลทางศาสนาท่ีผสมผสานกันท้ังสามลัทธิ  เนื้อหาโองการแช่งนำ้าจึง
มุ่งเน้นนำ้าหนักไปในเร่ืองของการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามลัทธิเพ่ือลงมา 
กระทำาการแช่งและลงโทษตามจดุประสงค์ของพระราชพธิถีอืนำา้ แต่ในสมยั
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รตันโกสนิทร์อทิธพิลทางด้านพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในพระราชพธิี
ของพระราชสำานกัมากขึน้ ส่งผลต่อประกาศการพระราชพิธทีำาให้มกีารปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างเนื้อหาบางส่วน เช่น การเพิ่มเติมคาถาภาษาบาลี เป็นต้น

3.  สถานภาพของพระมหากษัตริย์  การเปลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองให้ตามกระแสและสมยัทีแ่ต่เดมิในประกาศโองการแช่งนำา้ พระมหา
กษัตริย์มีสถานะเป็นสมมติเทพโดยเชื่อมโยงให้เห็นความเกี่ยวพันระหว่าง
พระมหากษตัริย์กบัสิง่ศกัด์ิสทิธิ ์ดงัความท่ีปรากฏในโองการแช่งนำา้ ความว่า

แลมีค�่ามีวัน  กินสาลีเปลือกปล้อน 
บมีผู้ต้อนแต่งบรรณา เลือกผู้ยิ่งยศเปนราชาอะคร้าว 
เรียกนามสมมติราชเจ้า จึ่งตั้งท้าวเจ้าแผ่นดิน

(กรมศิลปากร 2540: 8)

สถานภาพของพระมหากษตัริย์ในสมัยอยธุยาแสดงให้เหน็ว่ากษตัรย์ิ
อยูเ่หนอืประชาชนโดยชอบธรรม ซึง่มคีวามแตกต่างจากสถานภาพของพระ
มหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจในพระ
มหากษัตริย์ในฐานะธรรมราชา  ด้วยการกล่าวถึงเรื่องของพระมหากษัตริย์
ให้ประชาชนได้รับรู้ ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองโดยธรรม เช่น การกล่าวเรื่อง
การทำานุบำารุงศาสนาของพระมหากษัตริย์ ดังตัวอย่างเช่น

ประกาศพระราชพิธีรัชดาภิเษก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง) ผู้
แต่ง (สมัยรัชกาลที่ 5)

๏ พระองค์ทรงพระราชศรัทธา บริบูรณ์ด้วยศีลปัญจเวรวิรัติ
แลทศพิธราชธรรม เปนข้อปฏิบัติส�าหรับพระองค์และด�ารงในขันตี
คุณ...และซื่อตรงด�ารงยุติธรรมทรงอุปถัมภ์ชนชาวประชาราษฐ์ แล
ปกครองพระพุทธศาสน์ด้วยอาการดี

(ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 2 2508: 86-87)

และยังคงสร้างความชอบธรรมให้พระมหากษัตริย์ในฐานะนัก
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ปกครองด้วยการเพิ่มเติมเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์  ได้แก่  ลำาดับราชวงศ์
ตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ในพระราชพิธีสังเวยเทวดากรุงเก่า 
ดังตัวอย่างเช่น

ประกาศสังเวยเทวดากรุงเก่า รัชกาลที่ 5

แลพระเจ้ารามาธิบดีถวัลยราชสมบัติสืบพระราชวงษ์ องค์
สมเด็จพระเจ้าบรมราชามหาพุทธางกูรราเมศวรบรมนารถ พระเจ้า
รัษฎาธิราชภูมิบาล พระเจ้าไชยราชาธิราชผู้ครองพระนครโบราณ 
อยุทธยา…แลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนารถซึ่งทรงพระนามว่า
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามกฏุ สทุธสมมตุ ิเทพยพงษวงษาดิ
ศวรกระษัตริย์ วรขัตยราชนิกโรดม จาตุรันบรมมหาจักรพรรดิราช
สังกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราชบรมนารถบพิตรพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งแต่ก่อนเมื่อด�ารงอยู่ในศิริรัตนราไชยมไหสวรรยาธิปัติ 
ณกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา

(ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 2 2508: 48-51)

รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องชื่อเมืองต่างๆ  ที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ของพระมหากษตัรย์ิ เพือ่ให้ผูรั้บฟังประกาศได้ทราบว่าอำานาจของพระมหา
กษตัริย์ได้ปกครองดนิแดนใดและขอบเขตเมอืงใดเพือ่สร้างพืน้ทีใ่ห้พระมหา
กษตัริย์อยูใ่นฐานะจกัรพรรดริาช ดงัตวัอย่างจากประกาศเทวดาพระราชพิธี
ตรุษรัชกาลที่ 5 ประกาศเวลาเช้า ดังนี้

ปทุมธานี ธัญบุรี มินบุรี นครเขื่อนขันธ์ ประจันตนครา ฯ เอ
กูนะจัตตาฬีสุตตะระเอกะสะตะนะคะระปะมาณ กะลาโหมเขตร 
ประเทศสิมา ฯ ด้านกรมดิตถ์นั้นประจันตคิรีเขตร จันทบุรี ตราด 
แกลง ขลุง ลมุง ระยอง พนัศนิคม สาครบุรี นครไชยศรี แลแขวง
พระปฐมเจดีย์ ซ่ึงเรียกว่าพระนครปะฐม เปนท่ีบรรจุพระบรมธาตุ
แต่โบราณ ก็ได้พระราชทานส่วยกัลปนา เปนพุทธบูชาในพระเจดีย์ 
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อันเปนหลักในกรุงสยาม แลเมืองสมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชล 
นนทบุรี สิบห้านครึณนาทั้งสามส่วน โดยประกาศพระราชอาณา
เขตร ฯ

(ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 1 2508: 217)

5. สรุป
โครงสร้างเนือ้หาหลกัของประกาศการพระราชพธิใีนสมยัอยธุยาและ

รัตนโกสินทร์มีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ประณามพจน์ เนื้อหา และปัจฉิมบท 
เฉกเช่นเดียวกับโครงสร้างเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องอื่นๆ  ในส่วนโครงสร้าง
ย่อย  ประกาศการพระราชพิธีมีโครงสร้างย่อยแตกต่างกันไปตามการพระ
ราชพิธี การเรียงลำาดับเนื้อความโครงสร้างย่อยก็ต่างกัน แต่ใจความสำาคัญ
ของประกาศการพระราชพิธีคือการอัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์ลงมาสดับรับฟัง
ประกาศการพระราชพิธีน้ันๆ ความเปลีย่นแปลงของเนือ้หาในประกาศการ
พระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์เกิดจากปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็น
หลักที่ส่งอิทธิพลให้ประกาศการพระราชพิธีมีระเบียบแบบแผน  มีลำาดับ
เนื้อหา ต่างจากประกาศการพระราชพิธีสมัยอยุธยา ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนื้อหาในวรรณกรรมประกาศการพระราชพิธี 
ได้แก่ รูปแบบพระราชพิธีที่แตกต่างกัน อิทธิพลของพระพุทธศาสนา และ
สถานภาพของพระมหากษัตริย์ซึ่งเปลี่ยนไป
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